Graag stellen wij ons aan u voor!
De Oudercommissie van Op d’n Buiten
Zowel ouders als het management van Op d’n Buiten vinden het belangrijk dat ouders kunnen
adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren). De Wet
Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft een oudercommissie adviesrecht op
diverse punten.
Doel van de oudercommissie
Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook Op d’n Buiten een oudercommissie
die bestaat uit ouders van kinderen uit de 2 verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten met
het management van Op d’n Buiten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken. We praten
o.a. mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (voeding, slapen en dagindeling), openingstijden,
klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen.
Openbare vergaderingen
Iedere ouder met een kind op Op d’n Buiten kan aanwezig zijn bij de openbare vergaderingen
van de oudercommissie. In 2021 en 2022 vergaderen we op de volgende data: 11 oktober 2021,
31 januari 2022, 11 april 2022 en 27 juni 2022 (op de maandagavonden om 20:00 uur). Indien je
je vooraf aanmeldt bij de voorzitter van de oudercommissie heb je als toehoorder toegang tot de
vergadering (s.v.p. aanmelden 1 week tevoren via e-mailadres: opdnbuitenoc@hotmail.com).
Wil je niet als toehoorder aanwezig zijn, maar wel weten wat er is besproken? De notulen van de
vergadering kunnen we u op verzoek e-mailen.
Organisatie activiteiten
Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. We helpen het management
waar nodig bij het organiseren van een ouderavond/ thema bijeenkomst en bieden ondersteuning
bij de organisatie van diverse activiteiten zoals de speeltuin dag en de Sinterklaasviering.
Informatie en contact
De oudercommissie werkt volgens het ‘Protocol reglement oudercommissie kinderdagverblijf
Op d’n Buiten’. Deze kan je op de website (www.opdnbuiten.nl) nalezen. Je kunt ons altijd
e-mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van je kind
kunnen waarborgen.

E-mail ons op: opdnbuitenoc@hotmail.com

Oudercommissie Op d’n Buiten 2021/2022
Anna de Graaf – Boeren
Voorzitter

Ik ben Anna de Graaf – Boeren, getrouwd met Tim de Graaf. Ik
ben de trotse moeder van onze dochter Fiene en zoon Boaz. Fiene
gaat inmiddels naar de basisschool, Boaz zit twee dagen op de
boefjes groep.
Ik ben werkzaam als intern begeleider en directieondersteuner in
het basisonderwijs en ervaar dat een goede samenwerking veel
teweeg kan brengen. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen
én het personeel van Op d’n Buiten zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen.
Suggesties zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Linda Knook
Secretaris

Hallo! Ik ben Linda, vrouw van Lennart en mama van Bobbi en
Kick. Bobbi gaat inmiddels naar de basisschool en Kick gaat
elke maandag naar de boefjes toe. Hij heeft het ontzettend naar
zijn zin bij Op d;n Buiten en kan zich er optimaal ontwikkelen. Ik
werk als ambulant jeugdhulpverlener bij SDW. Hierbij werk ik
met ouders en/of kinderen met verschillende gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen waarbij er sprake is van een
verstandelijke beperking. Samenwerken met ouders vind ik
belangrijk als het gaat om het verzorger/ opvoeden / opgroeien van
hun kind(eren), want samen bereiken we zoveel meer!

Judith Nuijten
Secretaris/penningsmeester

Ik ben Judith Nuijten – Sprengers, getrouwd met Rudy Nuijten en
de moeder van Fleur en Jesse. Samen met onze beestjes wonen wij
in de Wouwse Plantage. Zelf ben ik werkzaam als
toezichthoudend dierenarts.
Fleur gaat op dinsdag naar Op d’n buiten en ze vind het daar heel
leuk!! Vanaf november 2021 gaat haar broertje Jesse ook mee. Ik
heb me aangemeld voor de OC, omdat ik het leuk vind om mee te
denken over de diverse aspecten rondom de opvang en er op deze
manier bij betrokken te zijn.

Edwin Pietersma

Ik ben Edwin Pietersma en woon samen met Ellen, onze dochter
Anne-Lotte en zoon Markus in Zegge. Onze kinderen zijn vijf
dagen per week bij Op d’n Buiten.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Project Engineer bij
Lamb Weston Meijer. Via de oudercommissie behartigen we de
belangen voor zowel de kinderen en ouders.

Marly Mathijssen

Hoi, ik ben Marly Brandsma-Matthijssen. En woon samen met
mijn 3 jongens en man Remco in Wouw. De oudste, Jurre, is de
kinderopvang ondertussen ontgroeid en zit op de Stappen. Onze
middelste, Siebe, gaat elke maandag en vrijdag en geniet enorm
van het spelen en vele buiten zijn. Lopen naar de koeien, rollen
van de berg en knutselen met de juffen. De jongste mag vanaf
augustus 2021 ook gaan knuffelen met de juffen.
Zelf ben ik werkzaam als radiotherapeutisch laborant in het ZRTI
locatie Roosendaal. In mijn werk staat de patiënt centraal en is het
leveren van kwalitatief goede zorg erg belangrijk. De
samenwerking tussen cliënt en ‘aanbieder’ is mij niet onbekend. Ik
hoop dus in dit geval als ‘cliënt’ een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan de kwaliteit van opvang bij Op d’n Buiten.

Marijke van Oorschot

Hallo! Ik ben Marijke, vrouw van Jostijn en mama van Guus, Puck
en Wess. Wij wonen samen in Wouw en onze kids komen iedere
week 1,5 dag lekker spelen bij de opvang.
Zelf geef ik natuurkunde aan voornamelijk de bovenbouw van het
VMBO en maak daar tevens de roosters. Fijn om op deze manier
vanuit verschillende oogpunten mee te kunnen denken over de
ontwikkelingen bij Op d’n Buiten.

